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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

  

A. Tinjauan Pustaka 

1. Teori Pendapatan Usahatani 

Menurut Saparinto (2008), analisis usahatani dilakukan karena setiap kegiatan 

usahatani membutuhkan input.  Input tersebut diantaranya sumberdaya alam, 

sumber modal, keahlian, tanah/lokasi, dan input lain yang ketersediaannya 

sangat terbatas.  Untuk mendapatkan output yang optimal dari input yang 

dimiliki, diperlukan adanya perhitungan yang matang agar kegiatan tersebut 

menghasilkan manfaat (benefit). 

 

Besarnya pendapatan yang akan diperoleh dari suatu kegiatan usahatani 

tergantung dari beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti luas lahan, 

tingkat produksi, identitas pengusaha, pertanaman, dan efisiensi penggunaan 

tenaga kerja.  Dalam melakukan kegiatan usahatani, petani berharap dapat 

meningkatkan pendapatannya sehingga kebutuhan hidup sehari-hari dapat 

terpenuhi (Hernanto 1994). 
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Pendapatan usahatani diartikan sebagai pendapatan yang diperoleh petani 

dalam usahataninya selama satu kali produksi atau satu tahun yang 

diperhitungkan dari hasil penjualan atau perolehan produksi dalam 

usahataninya.  Pendapatan bersih adalah hasil pendapatan keseluruhan atau 

pendapatan kotor yang dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan selama 

proses produksi (Soedarsono, 1994) 

Menurut Soekartawi (1993) biaya usahatani adalah semua pengeluaran yang 

dipergunakan dalam usahatani.  Biaya usahatani dibedakan menjadi dua yaitu 

biaya tetap dan biaya tidak tetap.  Biaya tetap adalah biaya yang besarnya tidak 

tergantung pada besar kecilnya produksi yang akan dihasilkan, sedangkan 

biaya tidak tetap adalah biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh volume 

produksi.  Secara matematis rumus pendapatan yaitu (Soekaratawi, 1995): 

π =  Y. Py – ΣXi.Pxi - BTT 

Keterangan : 

π  =  Pendapatan (Rp) 

Y  =  Hasil produksi (Kg) 

Py  =  Harga hasil produksi (Rp) 

Xi  =  Faktor produksi variabel (i = 1,2,3,….,n) 

Pxi  =  Harga faktor produksi variabel ke-i (Rp) 

BTT =  Biaya tetap total (Rp) 

Pendapatan juga dapat dihitung menggunakan rumus (Soekartawi, 1995): 

   = TR-TC ……………………………………… (2) 

 

Keterangan : 

π    =  keuntungan/pendapatan 

TR = Total Revenue (total penerimaan) 

TC = Total Cost (total biaya) 
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2. Teori Risiko Usahatani dan Risiko Usaha Budidaya Ikan Gurami 

Kegiatan pada sektor pertanian yang menyangkut proses produksi selalu 

dihadapkan dengan situasi risiko (risk) dan ketidakpastian (uncertainty).  

Risiko adalah peluang terjadinya kemungkinan merugi dapat diketahui 

terlebih dahulu.  Ketidakpastian adalah sesuatu yang tidak bisa diramalkan 

sebelumnya, dan karenanya peluang terjadinya merugi belum diketahui 

sebelumnya.  Sumber ketidakpastian yang penting di sektor pertanian adalah 

fluktuasi hasil pertanian dan fluktuasi harga.  Ketidakpastian hasil pertanian 

disebabkan oleh faktor alam seperti iklim, hama dan penyakit serta 

kekeringan.  Jadi produksi menjadi gagal dan berpengaruh terhadap keputusan 

petani untuk berusahatani berikutnya.  Selain itu, ketidakpastian harga 

meyebabkan fluktuasi harga dimana keinginan pedagang memperoleh 

keuntungan besar dan rantai pemasaran yang panjang sehingga terjadi turun 

naiknya harga (Soekartawi, Rusmadi, dan Damaijati, 1993). 

  

Menurut Harwood et al. (1999) dan Moschini dan Hennessy (1999), beberapa 

sumber risiko yang dapat dihadapi oleh petani diantaranya adalah: (1) Risiko 

Produksi; (2) Risiko Pasar atau Harga; (3) Risiko Kelembagaan; (4) Risiko 

Kebijakan; (5) Risiko Finansial.  Dari beberapa sumber tersebut ternyata 

risiko yang paling utama dihadapi usaha sayuran organik diantaranya adalah 

risiko produksi dan harga produk. 
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Darmawi (1997) menyatakan bahwa sumber penyebab risiko dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : (1) Risiko Sosial; (2) Risiko Fisik; (3) 

Risiko Ekonomi.  Sedangkan menurut Kadarsan (1992) sumber penyebab 

risiko adalah : (1) Risiko Produksi; (2) Risiko Harga; (3) Risiko Teknologi; 

(4) Risiko karena tindakan pihak lain; (5) Risiko Sakit. 

 

Menurut Kountur (2008) suatu kejadian bisa berakibat merugikan ataupun 

menguntungkan.  Berdasarkan akibat yang ditimbulkan, risiko dikategorikan 

menjadi dua yaitu risiko murni dan risiko spekulatif.  Apabila suatu kejadian 

bisa berakibat hanya merugikan saja dan tidak memungkinkan adanya 

keuntungan, maka risiko tersebut disebut risiko murni.  Risiko spekulatif 

adalah risiko yang tidak saja memungkinkan terjadinya kerugian, tetapi juga 

memungkinkan terjadinya keuntungan. 

 

Menurut Darmawi (1997) risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya 

akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga yang 

mengacu pada ketidakpastian.  Ketidakpastian merupakan kondisi yang 

menyebabkan tumbuhnya risiko.  Sedangkan kondisi yang tidak pasti timbul 

karena berbagai sebab, antara lain : 

a. Jarak waktu dimulai perencanaan atas kegiatan sampai kegiatan itu 

berakhir.  Semakin panjang jarak waktu, semakin besar ketidakpastiannya. 

b. Keterbatasan tersedianya informasi yang diperlukan. 

c. Keterbatasan pengetahuan/teknik mengambil keputusan. 
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Pengukuran  risiko secara statistik dilakukan dengan menggunakan ukuran 

ragam (variance) atau simpangan baku (standard deviation).  Kedua cara ini 

menjelaskan risiko dalam arti kemungkinan penyimpangan pengamatan 

sebenarnya disekitar nilai rata-rata yang diharapkan.  Besarnya keuntungan 

yang diharapkan (E) menggambarkan jumlah rata-rata keuntungan yang 

diperoleh petani, sedangkan simpangan baku (V) merupakan besarnya 

fluktuasi keuntungan yang mungkin diperoleh atau merupakan risiko yang 

ditanggung petani.  Selain itu penentuan batas bawah sangat penting dalam 

pengambilan keputusan petani untuk mengetahui jumlah hasil terbawah di 

bawah tingkat hasil yang diharapkan.  Batas bawah keuntungan (L) 

menunjukkan nilai nominal keuntungan terendah yang mungkin diterima oleh 

petani (Kadarsan, 1995). 

 

3. Teori Pemasaran 

a. Definisi Pemasaran 

 

Pemasaran adalah semua kegiatan yang bertujuan untuk memperlancar arus 

barang atau jasa dari produsen ke konsumen secara paling efisien dengan 

maksud untuk menciptakan permintaan efektif.  Permintaan efektif disini 

dimaksudkan adalah keinginan untuk membeli yang dihubungkan dengan 

kemampuan untuk membayar atau juga permintaan efektif dapat diartikan 

jumlah yang diminta sesuai dengan harga normal (Nitisemito, 1992). 
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Assauri (1992) mendefinisikan pemasaran sebagai usaha untuk menyediakan 

dan menyampaikan barang dan jasa yang tepat kepada orang- orang yang 

tepat pada tempat dan waktu serta harga yang tepat dan dengan menggunakan 

promosi serta komunikasi yang tepat. 

 

Pengertian pemasaran secara sederhana dijelaskan pula oleh Hasyim (1994), 

yaitu semua kegiatan yang bertujuan untuk memperlancar arus barang atau 

jasa dari produsen ke konsumen secara paling efisien dengan maksud untuk 

menciptakan permintaan efektif.  Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan 

pemasaran bukanlah semata-mata kegiatan untuk menjual barang atau jasa, 

sebab kegiatan sebelum dan sesudahnya juga merupakan kegiatan pemasaran.  

Meskipun demikian, setiap kegiatan tersebut harus dilakukan secara efisien 

sehingga secara ekonomi dapat dipertanggungjawabkan. 

 

Pemasaran mempunyai peranan yang penting dalam masyarakat karena 

pemasaran menyangkut berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi 

dan sosial.  Kotler (2001) menjelaskan bahwa terdapat lima faktor yang 

menyebabkan pemasaran itu penting bagi perusahaan secara umum, yaitu: (1) 

jumlah produk yang dijual menurun, (2) pertumbuhan penampilan perusahaan 

menurun, (3) terjadinya perubahan yang diinginkan konsumen, (4) kompetisi 

yang semakin tajam, dan (5) terlalu besarnya pengeluaran untuk penjualan.  

Untuk komoditi pertanian, pemasaran terjadi bukan saja ditentukan oleh lima 

aspek tersebut, tetapi ditentukan pula oleh aspek lainnya, yaitu : (1) kebutuhan 

yang mendesak, (2) tingkat komersialisasi produsen (petani), (3) keadaan 
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harga yang menguntungkan, dan (4) karena adanya peraturan yang 

mengharuskan petani untuk menjual hasil pertaniannya walaupun kondisi 

harga tidak begitu menguntungkan. 

 

Dalam pemasaran suatu barang dan jasa dari produsen ke konsumen terdapat 

berbagai pihak yang terlibat yang disebut lembaga pemasaran.  Lembaga 

pemasaran adalah segala usaha yang terkait dalam jaringan lalu lintas barang-

barang di masyarakat, seperti halnya jasa-jasa yang ditawarkan oleh agen-

agen atau perusahaan dagang, perbankan, perusahaan pengepakan dan peti 

kemas, perusahaan angkutan, asuransi dan sebagainya.  Lembaga pemasaran 

memegang peranan penting dan menentukan saluran pemasaran.  Masing-

masing lembaga pemasaran memiliki fungsi pemasaran yang berbeda.  

Perbedaan inilah yang menyebabkan biaya dan keuntungan pemasaran 

menjadi berbeda di setiap lembaga pemasaran.  Fungsi pemasaran tersebut 

dicirikan oleh aktivitas yang dilakukan dalam kegiatan pemasaran, seperti 

pengemasan, penyimpanan dan pengangkutan (Soekartawi, 2003). 

 

b. Sistem Pemasaran 

Tujuan sistem pemasaran di negara berkembang antara lain : 

(a) Efisiensi yang lebih tinggi dari penggunaan sumber 

(b) Harga pada tingkat konsumen yang lebih rendah dan pembagian marjin 

yang adil kepada produsen dengan bertambahnya jasa pemasaran yang 

dinikmati mereka. 
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(c) Meningkatkan intensitas persaingan sampai memberikan konsekuensi 

 yang diinginkan. 

(d) Mendidik konsumen dalam harga dan kualitas 

(e) Meminimisasi produk yang hilang 

(f) Pembangunan dan pertumbuhan sektor jasa pemasaran 

(g) Meningkatkan penerapan tenaga kerja (Hasyim, 2003). 

 

 

c. Saluran /Rantai Pemasaran 

Saluran pemasaran merupakan saluran yang menghubungkan pembeli dengan 

penjual.  Terdapat tiga jenis saluran, yaitu saluran komunikasi, saluran 

distribusi, dan saluran layanan.  Saluran komunikasi mengirimkan ke pembeli 

dan menerima pesan dari pembeli sasaran.  Saluran distribusi menujukan, 

menjual, dan mengirimkan fisik produk atau layanan kepada pembeli atau 

pemakai (Kotler, 2003).  Menurut Soekartawi (1993), saluran pemasaran pada 

prinsipnya merupakan aliran barang dari produsen ke konsumen dan terjadi 

karena adanya lembaga perantara pemasaran. 

 

Menurut Downey dan Erickson (2004), fungsi lembaga pemasaran 

dikelompokkan menjadi : 

a. Fungsi pemasaran (exchange function) yang meliputi penjualan dan 

pembelian, yang menciptakan kegiatan kegunaan hak milik. 

b. Fungsi fisik (physical function) yang meliputi pengangkutan, penyimpanan 

dan pemprosesan produk yang menciptakan kegunaan tempat dan waktu. 
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c. Pendekatan serba fungsi, fungsi-fungsi apa saja yang digunakan pada proses 

tersebut. 

d. Pendekatan teori ekonomi, meliputi masalah permintaan dan penawaran 

(termasuk elastisitasnya) yang dihadapi oleh setiap lembaga. 

 

Rantai pemasaran melukiskan saluran yang lebih panjang yang menjangkau 

dari bahan mentah hingga komponen sampai produk akhir yang diserahkan 

kepada pembeli (Kotler, 2003).  Dalam pemasaran komoditas pertanian sering 

dijumpai mata rantai pemasaran yang panjang dan melibatkan banyak pelaku 

pemasaran.  Menurut Hanafiah dan Saefuddin (1983), panjang pendeknya 

saluran pemasaran yang dilalui suatu komoditas bergantung dari beberapa 

faktor, yaitu : 

a. Jarak antara produsen dan konsumen 

Semakin jauh jarak antara produsen dan konsumen, maka saluran 

pemasaran akan semakin panjang. 

b. Cepat tidaknya produk rusak 

Jika produk cepat atau mudah rusak, maka produk tersebut menghendaki 

saluran pemasaran yang pendek dan cepat. 

c. Skala Produksi 

Jika produksi berlangsung dalam ukuran-ukuran kecil, maka jumlah 

produk yang dihasilkan berukuran kecil pula.  Hal ini akan 

menguntungkan bila produsen langsung ke pasar.  Dalam keadaan 

demikian, kehadiran pedagang perantara tidak dibutuhkan. 
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d. Posisi keuangan pengusaha 

Produsen yang posisi keuangananya kuat, cenderung untuk 

memperpendek saluran pemasaran dan melakukan fungsi tataniaga lebih 

banyakdibandingkan dengan pedagang yang posisi modalnya lemah. 

 

d. Efisiensi Sistem Pemasaran 

Efisiensi pemasaran bagi pengusaha adalah jika penjualan produknya dapat 

menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi mereka, sedangkan efisienasi 

pemasaran bagi konsumen adalah jika konsumen mendapatkan barang yang 

diinginkan dengan harga rendah (Hanafiah dan Saefuddin, 1983).  Semua 

kegiatan ekonomi tidak terkecuali pemasaran juga menghendaki adanya 

efisiensi.  Menurut Mubyarto (1989), sistem pemasaran dianggap efisien 

apabila memenuhi dua syarat, yaitu: 

1. Mampu menyampaikan  hasil-hasil dari petani produsen kepada konsumen 

dengan biaya serendah mungkin. 

2. Mampu mengadakan pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang 

dibayar konsumen akhir kepada semua pihak yang telah ikut serta didalam 

kegiatan produksi dan kegiatan pemasaran komoditas tersebut. 

 

Menurut Hasyim (1994), untuk melakukan analisis organisasi suatu pasar 

dapat dilakukan dengan model S-C-P (structure, conduct dan performance).  

Pada dasarnya, organisasi pasar secara umum dapat dikelompokkan ke dalam 

tiga komponen, yaitu : 
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a. Struktur pasar (market structure) merupakan karakteristik yang 

menentukan hubungan antara para pembeli dan para penjual, antara 

penjual satu dengan penjual yang lain, dan hubungan antara penjual di 

pasar dengan para penjual potensial yang akan masuk ke dalam pasar.  

Struktur pasar menggambarkan hubungan antara penjual dan pembeli 

yang dilihat dari jumlah lembaga pemasaran, diferensiasi produk, dan 

kondisi keluar masuk pasar (entry condition).   

b. Perilaku pasar (market conduct) merupakan pola tingkah laku dari 

lembaga pemasaran dalam hubungannya dengan sistem pembentukan 

harga dan praktek transaksi, melakukan pembelian dan penjualan, secara 

horizontal maupun vertikal, untuk tujuan mendapatkan keuntungan yang 

sebesar-besarnya.  Perilaku pasar menggambarkan tingkah laku kegiatan 

pembeli dan penjual dalam melakukan pembelian, penjualan, penentuan 

harga, serta siasat pasar, seperti : potongan harga, penimbangan yang 

curang, dan lain-lain. 

c. Keragaan pasar (market performance) merupakan gambaran pengaruh riil 

struktur dan perilaku pasar yang berkenaan dengan harga, biaya, dan 

volume produksi.  Interaksi antara struktur dan perilaku pasar cenderung 

bersifat kompleks dan saling mempengaruhi secara dinamis.  Untuk 

menganalisis keragaan pasar digunakan beberapa indikator, yaitu : 

(1) Saluran pemasaran 

Saluran pemasaran merupakan suatu jalur yang dilalui oleh arus 

barang-barang dari produsen ke perantara dan akhirnya sampai ke 
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konsumen.  Saluran ditribusi juga merupakan sekelompok perusahaan 

dan perorangan yang memiliki hak kepemilikan atas produk, atau 

membantu memindahkan hak pemilikan produk atau jasa ketika 

dipindahkan dari produsen ke konsumen (Kotler, 1997).  Definisi 

tersebut mengandung pengertian: 

(a)    Saluran pemasaran merupakan rantai yang terdiri dari beberapa 

kelompok lembaga yang mengadakan kerjasama untuk mencapai 

suatu tujuan. 

(b)    Karena anggota-anggota kelompok terdiri dari beberapa 

pedagang dan agen, maka sebagian ada yang dikenal pembeli 

dan ada yang tidak. 

(c)    Pasar merupakan tujuan akhir dari kegiatan saluran pemasaran. 

(d)    Saluran pemasaran melaksanakan dua kegiatan penting, yaitu 

menggolongkan produk dan mendistribusikannya (Kotler, 1997) 

 

(2) Harga, biaya, dan volume penjualan 

 Keragaan pasar juga berkenaan dengan harga, biaya, dan volume 

penjualan masing-masing tingkat pasar, dimulai dari tingkat produsen, 

pedagang sampai ke konsumen. 

(3) Pangsa pasar (Market Share) 

Pangsa pasar bertujuan untuk mengetahui bagian harga yang dibayar 

konsumen akhir yang dapat dinikmati petani.  Apabila pangsa pasar 

semakin tinggi, maka kinerja pasar semakin baik dari sisi petani. 
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(4) Marjin Pemasaran dan Rasio Profit Marjin  

Hasyim (1994) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan marjin 

pemasaran secara umum adalah perbedaan harga-harga pada berbagai 

tingkat sistem pemasaran.  Dalam bidang pertanian, marjin pemasaran 

dapat diartikan sebagai perbedaan antara harga pada tingkat usaha tani 

dengan harga di tingkat konsumen akhir atau pedagang eceran, dengan 

kata lain perbedaaan harga antara kedua tingkat  pasar.  Untuk melihat 

efisiensi pemasaran melalui analisis marjin dapat digunakan sebaran 

rasio profit marjin (RPM) atau rasio marjin keuntungan pada setiap 

lembaga pemasaran 

(5) Elastisitas transmisi harga 

Elastisitas transmisi harga menggambarkan sejauh mana dampak dari 

perubahan harga barang di satu tempat/tingkat terhadap perubahan 

harga barang tersebut di tempat/tingkat lain.  Transmisi harga diukur 

melalui regresi sederhana diantara dua harga pada dua tingkat pasar 

yang selanjutnya dihitung elastisitasnya (Hasyim, 1994). 

 

4. Karakteristik dan Bentuk Fisik Ikan Gurami 

Gurami merupakan ikan yang berasal dari rawa, yang bisa hidup di sungai, 

rawa, telaga, atau kolam berair tawar.  Ikan gurami memiliki bentuk badan 

yang pipih dan lebar.  Pada ikan yang sudah dewasa, lebar badannya hampir 

dua kali panjang kepala.  Gurami memiliki sepasang sirip perut yang 

mengalami perubahan menjadi sepasang benang panjang yang berfungsi 
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sebagai alat peraba.  Panjang ikan mencapai 65 cm dengan berat badan dapat 

mencapai lebih dari 10 kg.  Gurami merupakan ikan labirin dan  omnivera 

karena menyantap beberapa serangga dan tumbuhan.  Ikan gurami memiliki 

kadar protein sangat tinggi dan lemak yang rendah dengan kisaran 19% 

protein dan hanya 2,2% kandungan lemak alam daging gurami dan sisanya 

sekitar 70% terdiri dari vitamin, serat, dan air (Respati dan Santoso, 1993). 

Klasifikasi botani ikan gurami adalah : 

Filum  : Chordata 

Klas  : Pisces 

Sub Kelas : Teleostei 

Ordo  : Labyrinthici 

Sub Ordo : Anabantoidae 

Famili  : Anabantidae 

Genus  : Osphronemus 

Species : Osphronemus goramy (Respati dan Santoso, 1993). 

Gurami memiliki bentuk fisik yang khas.  Badannya pipih, agak panjang dan 

lebar.  Badan itu tertutup sisik yang kuat dengan tepi agak kasar.  Mulutnya 

kecil, letaknya miring, tidak tepat di bawah ujung moncong.  Bibir bawah 

terlihat menonjol sedikit dibanding bibir atas.  Ujung mulut dapat 

disembulkan sehingga tampak monyong (Respati dan Santoso, 1993). 

 

Di Indonesia terdapat dua golongan ikan gurami berdasarkan bentuknya. 

Pertama, Ikan Gurami Angsa (Soang) yang memiliki ciri berbadan relatif 

panjang, bersisik lebar, dengan ukuran berat maksimum 8 kg dan panjang 

badan maksimum 65 cm yang memiliki warna abu-abu.  Kedua, Ikan Gurami 
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Jepun (Jepang) yang memiliki ciri berbadan lebih pendek dengan bentuk sisik 

lebih kecil memiliki panjang maksimum 45 cm dengan warna putih abu-abu. 

 

Pada bentuk fisiknya, gurami dewasa berbeda dengan gurami muda.  

Perbedaan yang ada terletak pada ukuran tubuh, warna, bentuk kepala dan 

dahi.  Warna dan perilaku gurami muda jauh lebih menarik dibandingkan 

gurami dewasa (Sitanggang dan Sarwono, 2006).  Terdapat pula perbedaan 

antara ikan gurami jantan dan betina yang disajikan pada Tabel  4 menurut 

Sandjaya dan Riski (2006). 

 

Ikan gurami memiliki keistimewaan, yaitu mampu mengambil oksigen dari 

udara bebas.  Oksigen yang terisap akan diikat olehnya dengan labirin.  Gurami 

dapat hidup di perairan dengan kondisi oksigen terlarut sangat rendah, asalkan 

udara di atas permukaan air tersedia.  Oleh karena itu, gurami sering kelihatan 

menyembulkan mulutnya di permukaan (Sitanggang dan Sarwono, 2006). 

Tabel 4. Perbedaan ikan gurami jantan dan betina 

 

Jantan Betina 

Dahi menonjol Dahi dempak 

Dasar sirip dada terang keputihan Dasra sirip dada gelap kehitaman 

Dagu kuning Dagu keputihan sedikit coklat 

Jika diletakkan pada tempat datar 

ekornya akan naik ke atas 

Jika diletakkan pada tempat datar 

ekornya digerak-gerakkan 

Bila dipencet perlahan, kelaminnya 

mengeluarkan cairan seperti susu 

Bila dipencet perlahan kelaminnya 

tidak mengeluarkan apa-apa 

 

Sumber : Sandjaya dan Riski, 2006. 
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5. Kajian Penelitian Terdahulu 

Menurut Rahayu (2011) tentang analisis pendapatan usaha pembesaran ikan 

nila merah di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten, disimpulkan bahwa 

usaha pembesaran ikan nila merah di kolam deras yang dijalankan efisien, 

dengan hasil R/C rasio sebesar 1,05 yang berarti bahwa setiap Rp 1,00 biaya 

yang dikeluarkan selama proses pembesaran akan memberikan penerimaan 

sebesar 1,05 kali dari biaya yang telah dikeluarkan. 

 

Hasil penelitian Septiara, Maulina, dan Buwono (2012) tentang analisis 

pemasaran ikan mas koki (Carassius auratus) di Kecamatan Cimalaka 

Kabupaten Sumedang, dihasilkan bahwa terdapat 4 saluran pemasaran yang 

terbentuk dengan Saluran II memiliki tingkat efisiensi pemasaran paling tinggi 

dengan market share sebesar 44,44%.  Saluran pemasaran dengan tingkat 

efisieansi pemasaran terendah terdapat pada Saluran Pemasaran I dengan 

market share sebesar 5,56%.  Struktur pasar yang terbentuk mengarah pada 

pasar persaingan sempurna dimana terdapat banyak penjual dan pembeli, 

produk bersifat homogen, dan bebas keluar masuk pasar.  Penelitian yang 

dilakukan sejalan dengan penelitian Septiara, Maulina, dan Buwono (2012) 

tentang analisis pemasaran dengan menggunakan rumus  yang sama, yaitu 

dengan mengetahui saluran pemasaran dan market share yang terbentuk. 

 

Menurut penelitian Yulinda (2012) tentang analisis finansial usaha 

pembenihan ikan lele dumbo di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dihasilkan 
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rata-rata total penerimaan (TR) sebesar Rp 5.150.000,00 per panen dengan 

rata-rata penerimaan (Pd) sebesar Rp 1.745.194,00 per panen dengan nilai 

RCR lebih dari 1 (RCR > 1) yang berarti usaha ini layak untuk dilanjutkan.  

Hal yang sama akan dilakukan dalam penelitian yaitu dengan menghitung 

rata-rata penerimaan total untuk mengetahui apakah usaha budidaya ikan 

gurami layak untuk dilanjutkan. 

 

Hasil penelitian dari Diatin, Sobari dan Irianni (2007) mengenai analisis 

kelayakan finansial budidaya ikan nila wanayasa pada kelompok 

Pembudidaya Mekarsari, menyimpulkan bahwa usaha pembenihan dan 

pendederan Ikan Nila Wanayasa layak untuk terus dijalankan dan 

dikembangkan sesuai dengan nilai R/C rasio yang dihasilkan yaitu sebesar 

3,21 yang berarti bahwa setiap Rp 1,00 biaya yang dikeluarkan pada usaha 

yang dilakukan diperoleh penerimaan sebesar Rp 3,21. 

 

Tarigan (2005) dalam analisis efisiensi pemasaran benih ikan gurami di 

Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, menyimpulkan bahwa 

sistem pemasaran benih ikan gurami di kecamatan tersebut cenderung menuju 

efisien, hal ini ditunjukkan oleh penyebaran Rasio Profit Margin (RPM) yang 

cenderung merata dan tingginya nilai koefisien korelasi (r) yaitu 0,86 atau 

mendekati 1 yang menunjukkan keeratan hubungan harga antara produsen dan 

konsumen relatif tinggi. 
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Hasil penelitian Kurniawansyah (2005) tentang efisiensi pemasaran ikan mas 

di Kecamatan Pagelaran dengan menggunakan metode analisis margin 

pemasaran, koefisien korelasi harga, dan analisis elastisitas transmisi harga 

menyimpulkan bahwa pemasaran pada kecamatan tersebut sudah efisien.  Hal 

ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan analisis koefisien korelasi harga 

diperoleh (r) sebesar 0,804 yang menunjukkan keeratan hubungan harga ikan 

mas pada tingkat konsumen dan produsen atau kedua pasar tersebut 

terintegrasi mendekati pasar bersaing sempurna. 

 

B. Kerangka Pemikiran 

Produksi ikan air tawar merupakan salah satu alternatif  pembuka usaha sebagai 

subsektor dari pertanian yang menjadi salah satu aspek penunjang pergerakan 

pertumbuhan ekonomi Negara.  Pada dasarnya setiap usahatani mempunyai tujuan 

untuk memperoleh pendapatan yang optimal dengan biaya yang rendah.  Ikan 

gurami merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang memiliki potensi yang 

besar dalam usaha memproduksi ikan air tawar, karena nilai protein hewani yang 

lebih besar dari ikan air tawar lainnya.  Selain itu, harga yang dimiliki ikan gurami 

ini juga menjadi pertimbangan para petani untuk melakukan budidaya ikan ini 

karena ikan gurami memiliki tingkat harga paling tinggi dibandingkan dengan ikan 

air tawar yang lain. 

 

Namun, kelemahan yang ada dalam usaha budidaya ikan gurami ini adalah waktu 

produksi yang lebih lama dibandingkan dengan usaha budidaya ikan air tawar 
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lainnya serta semakin besarnya resiko yang dihadapi petani.  Selain itu juga 

tingginya produksi gurami belum tentu memberikan sumbangan penuh terhadap 

pendapatan petani.  Hal ini masih ditentukan oleh aspek pemasaran, karena 

efisiensi atau tidaknya sistem pemasaran akan sangat menentukan besarnya harga 

dan pendapatan yang diterima petani.  Selain ditentukan oleh jumlah produksi 

yang dihasilkan, pendapatan petani juga ditentukan oleh tingkat harga yang 

diterima petani yang terbentuk dari sistem pemasaran yang ada. 

 

Sistem pemasaran dikatakan efisien jika harga yang diterima oleh petani semakin 

besar dan lembaga-lembaga pemasaran memperoleh keuntungan yang tinggi.  

Sebaliknya, jika harga yang diterima petani rendah dan lembaga pemasaran tidak 

mendapatkan keuntungan maka sistem pemasaran karet tersebut belum efisien.  

Pada umumnya tingkat harga yang diterima oleh petani rendah.  Hal ini 

disebabkan karena sebagian besar petani kurang mengetahui tentang informasi 

pasar dan tidak terlalu panjang rantai pemasaran serta tidak terlalu besar pula biaya 

pemasarannya sehingga marjin pemasaran semakin besar. 

 

Sistem pemasaran yang tidak efisien akan merugikan pendapatan petani ikan 

gurami, sedangkan lembaga pemasaran akan mendapatkan keuntungan.  Pada 

umumnya tingkat harga yang diterima oleh petani rendah.  Hal ini disebabkan 

karena sebagian besar petani kurang mengetahui informasi pasar, dan terlalu 

panjangnya rantai pemasaran. 
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Semakin banyak lembaga pemasaran yang terbentuk akan mengakibatkan saluran 

pemasaran yang tidak efisien dan biaya pemasaran yang akan semakin besar 

karena jasa lembaga tersebut semakin banyak.  Bila jumlah perantara lebih sedikit 

dan masing-masing melakukan usahanya dengan biaya persatuan yang lebih 

rendah, maka hal tersebut dapat mengurangi besarnya biaya pemasaran, sekaligus 

juga berarti memperbesar efisiensi pemasaran. 

 

Hubungan antara perubahan harga ditingkat produsen dengan perubahan harga 

ditingkat konsumen menujukkan suatu mekanisme pembentukkan harga.  Sistem 

pemasaran yang efisien ditunjukkan oleh eratnya hubungan tersebut, yang berarti 

bahwa laju perubahan harga ditingkat produsen sama dengan laju perubahan harga 

ditingkat konsumen.  Sebaliknya, jika laju perubahan harga ditingkat produsen 

tidak sama dengan laju perubahan harga ditingkat konsumen maka pemasaran 

berlangsung tidak efisien.  Berdasarkan uraian di atas, kerangka berfikir berikut 

dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Diagram Alir Pemikiran Usaha budidaya dan Sistem Pemasaranyang 

dihadapi Petani Ikan Gurami di Kecamatan Pagelaran Kabupaten 

Pringsewu. 
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